
Přehled usnesení 

ze 40. zasedání Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 14. 12. 2020 v kanceláři starosty obce 

 

1/401220 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-8025188/3, Stará Ves nad Ondřejnicí 1205/1, NN, s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, 

DIč CZ24729035, zastoupenou firmou ing. Martin Barteček, IČ 47195355, 

Lublaňská 1002/9, Praha 2 – Vinohrady a pověřuje starostu obce jejím 

uzavřením. 

 

2/401220 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-8016828/VB4 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou 

Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek-Místek, IČ 27779319, 

DIČ CZ27779319 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.  

 

3/401220 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-8017002/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou 

společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609 a 

pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

4/401220 Rada obce schvaluje nabídku na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla v majetku obce, kterou předložila firma Renomia, a.s., 

Sokolská třída 26a, Ostrava. 

 

5/401220 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 

1235/169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, DIČ CZ4513665, pro stavbu 

„Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Závodí, U Vody, Petřvaldská – rekonstrukce 

vodovodu“ a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

6/401220 Rada obce vzala na vědomí žádost o vyřešení přístupu k RD …………… a 

rozhodla nechat zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 

  

7/401220 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stará 

Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce II. etapa“ s firmou STASPO, spol. 

s.r.o., se sídlem Těšínská 254, Ostrava-Radvanice, IČ 41035704, DIČ 

CZ41035704 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

8/401220 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 692-0/2021 o poskytování 

pečovatelských služeb s firmou Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně 

prospěšná společnost, se sídlem Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 

28659392, DIČ CZ28659392 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 
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9/401220 Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvková 

organizace ………………výši 29.250,- tis. Kč. Odměna bude vyplacena ze 

mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

10/401220 Rada obce schválila žádost ……………………, o pronájem ½ místnosti č. 203 

v renesančním zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

 

 

 

Ve Staré Vsi n. O. 

Dne 16. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                               ……………………………………. 

    Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce                         Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce 

 
 


